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Дисертационният труд се състои от увод, изложение в четири глави,
заключение, библиография, 5 приложения. Общият обем е 196 страници.
Основният текст съдържа 10 фигури и 18 таблици. Библиографията се
състои от 146 заглавия, от които 74 на кирилица и 72 на латиница.
Дисертационният труд е предварително обсъден
от катедра
„Психология“ и е насочен за защита пред научно жури, назначено със заповед
на Ректора на ВСУ „Черноризец Храбър“ №1132 от 17.07.2018г.

Защитата на дисертационният труд ще се състои на ................
от.......часа в ................ на ВСУ „Черноризец Храбър“.
Материалите за защитата са на разположение в стая ........ във ВСУ
„Черноризец Храбър“ и на интернет адрес www.vfu.bg раздел
„Докторантури“.
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I.ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Дисертационният труд представя изследване на връзката между четене
на художествено произведение, преживяване на емпатия и алтруистично
действие. Това изследване се основава на хипотезата за връзката между
емпатия и алтруизъм, чрез проучване на сложния процес на четенето.
Специалисти и изследователи в сферата на психологията смятат, че
преживяването при четене на художествено произведение поражда емпатия,
чрез която е възможно да се мотивира алтруистично действие. Дисертацията
се състои от увод, изложение на теоретичните концепции и емпиричните
данни в четири глави, заключение, библиография и пет приложения в обем от
196 страници.
Изложението на дисертационния труд е структурирано, както следва:

Увод
Глава първа. Съвременен теоретичен обзор на емпатията
1.1. Същност на емпатията
1.1.1. Философия и емпатия
1.1.2. Дефиниране на емпатията
1.1.3. Различните форми на емпатия
1.1.4. Личен дистрес и емоционална зараза
1.1.5. Емпатия и симпатия
1.2. Кой притежава емпатия?
1.3. Афективна и когнитивна емпатия
1.4. Психологически проучвания за емпатията
1.5. От емпатия към алтруизъм
1.5.1. Емпатия, морал и просоциално поведение
Глава втора. Изследвания и проучвания на феномена четене
2.1. Феноменология на четенето
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2.2. Литературознание. Какво е художествена литература?
2.3. Естетика и художествено възприемане на текста
2.3.1. Текстът като отражение на вътрешния свят на автора и читателя
2.3.2. Роля на психиката в процеса на възприемане на прочетеното
2.4. Психологически изследвания за четенето
2.5. Когнитивната наука за четенето
2.6. Психолингвистично изучаване на текста
2.7. Психоаналитичния подход за литературната комуникация
Глава трета. Читателска емпатия
3.1. Емпатия и художествено произведение
3.2. Читатели за емпатията при
произведение– психологично интервю

четене

на

художественото

3.3. Афективни реакции по отношение на художествените герои
3.3.1.Идентификация
3.3.2. Съвпадащи или причинно-следствени емоционални състояния
3.3.3. Паралелно сближаване на емоционалните състояния или емпатия
3.3.4. Симпатия
3.3.5. Подкрепящи емоционални състояния едновременно на симпатия
и антипатия или на солидарност
3.3.6. Изследване върху афективните реакции
3.4. Действието на литературата
3.5. Емпирични проучвания за ефектите от четенето
3.6. Емпатични наративни техники
Глава четвърта Експериментално изследване за връзката между
локус на контрол, транспортиране в текст и емпатия. Адаптация на
тест за транспортиране в текст
4.1. Дефиниране на модела
4.2. Постановка на емпиричното изследване
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4.2.1. Цел и задачи на изследването
4.2.2. Хипотези на изследването
4.2.3. Дизайн и изследвани лица
4.2.4. Методологически инструментариум
4.3. Резултати и дискусия
4.3.1. Локус на контрола
4.3.1.1.Описателна статистика (въпросник за локус на контрол)
4.3.1.2.Анализ на надеждността на въпросника за локус на контрол
4.3.2. Транспортиране
4.3.2.1.Описателна статистика (въпросник за транспортиране)
4.3.2.2.Анализ на надеждността на въпросника за транспортиране
4.3.2.3.Факторен анализ
4.3.2.4.Айтем анализ
4.3.2.5. Извеждане на норми
4.3.3. Емпатия
4.3.3.1.Описателна статистика (въпросник за емпатия)
4.3.3.2.Анализ на надеждността (въпросник за емпатия)
4.3.4. Взаимозависимост между изследваните явления (корелационен
анализ)
4.3.5. Влияние на транспортацията върху емпатията при лицата
възприели различен текст
4.3.5.1.Влияние на транспортацията върху емпатията при лицата
възприели художествен текст
4.3.5.2.Влияние на транспортацията върху при лицата възприели
публицистика
4.3.6. Влияние на локуса на контрол върху транспортацията при
изследваните лица възприели рзличен текст
4.3.6.1. Влияние на локуса на контрол върху транспортацията при
изследваните лица възприели художествен текст
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4.3.6.2. Влияние на локуса на контрол върху транспортацията при
изследваните лица възприели публицистика
4.3.7. Влияния на локуса на контрол и транспортацията върху
емпатията
4.3.7.1. Влияния на локуса на контрол върху емпатията
4.3.7.2. Влияния на транспортацията върху емпатията
4.3.7.3. Комбинирани влияния
транспортацията върху емпатията

на

локуса

на

контрол

и

на

Заключение
Библиография
Приложения

II.РЕЗЮМИРАНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

Увод
Четенето на художествена литература е дейност, която повечето хора
извършват. Дейност, която може да предостави на хората удоволствие,
отвличане на вниманието от ежедневните проблеми и евентуално
интелектуално вдъхновение. Художествената литература може да има
дълбоко въздействие върху емоциите на читателя. Предполага се, че
читателят може да бъде повлиян от четенето на художествена литература, тъй
като се явява като симулатор на социални преживявания. Четящият може да
придобие по-добра социална чувствителност и да подобри междуличностните
си умения.
„Четенето на художествена литература ни прави по-умни и по-добри
хора“. Тази теза е защитена от учените Реймънд Мар, психолог в „York
University“ в Канада и Кийт Оутли, професор по когнитивна психология в
„University of Toronto“. Те посочват в изследвания от 2006 и 2009г. , че
хората, които често четат художествена литература, разбират по-добре
околните и са по-способни да съчувстват и да поглеждат на света от различна
от своята перспектива.
„Прочетете Хенри Джеймс и живейте по-добре, станете по-добър
гражданин на света чрез класическите романи“, препоръчва философът
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Марта Нюсбаум в сборника си с есета „Познания на любовта“ . Тя разглежда
значимостта на връзката на литературата с моралната философия.
Професор Азар Нафизи смята че, ''емпатията е в центъра на романа", и
изтъква че, ако се чете повече художествена литература, има вероятност
четящият да развие по-високи емпатийни способности.
Според психолога, Виктор Нел, внимателното, т. нар. „дълбоко,
потопено четене“, може да се сравни донякъде с изпадане във вид транс. То е
„спиритуално изживяване“, което сближава читателя с героите, автора,
действието и темата на творбата и това води до емоционален резонанс.
Релевантни ли са тези становища на действителният ефект върху
четящия. Този въпрос мотивира настоящото изследване, за да се види дали е
възможно четенето, което е сложна психосоматична дейност, уникален
конгломерат от когнитивни, психически, физиологични и неврологични
процеси, да постигне преживяване на емпатия и в последствие алтруистично
поведение. Дали благоприятните ефекти от четенето на художествено
произведение са сходни с тези от четенето на публицистичен текст с подобно
съдържание.
Актуалността на темата се основава на ключовото значение на
четенето на художествена литература в съвременния свят, в който все помалко се четат художествени произведения. Четенето е най-комплексната
мозъчна дейност, тъй като активира и развива двете хемисфери на мозъка,
задължителната за всяка интелектуална дейност мобилизация на разум и
емоции. Стимулира езиковата култура, активира въображението,
усъвършенства мисленето, развива емоционалността. Ако емпатията може да
се научи или развива, тогава четенето на роман може да допринесе за
култивирането на емпатия. Насърчаването на внимателен прочит от ранна
възраст може да се преодолее дефицита в други области, които допринасят за
емпатийно поведение. По този начин могат да се компенсират грешки в
социализацията или в усвоените навици.
Приложен аспект на дисертацията. Переспективата на приложност
на дисертацията се открива в посока продължаване на емпиричните
изследвания. Използването на различни структурни модели би спомогнало за
още по-задълбоченото разбиране на изследваното явление.
Особен интерес представлява очертаните различия по отношение на
транспортирането в текст и емпатията за читателите на художествено
произведение. В тази посока могат да се направят допълнителни изследвания
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с различни категории извадки, за да се доуточни взаимодействието между
тях.
Установеният в настоящото изследване извод за връзка на четенето на
художествено произведение с емпатията, може да бъде използван в полза на
обучението на студентите по психология. Четенето на художествена
литература може да бъде източник на психологическо знание и да подобри
подготовката на професионални психолози. Със средствата на
художествената литература могат да се развият професионално значими
способности за судентите по психология, като: емпатия, критично мислене,
умение за децентриране, психологическа проницателност, социален усет,
социални умения и т.нат.
Обект на изследване са 201 лица читатели на
публицистичен текст.

художествен и

Предмет на изследването са взаимовръзките между личностни
характеристики, транспортиране в текст, емпатия и алтруистично действие.
Целта на изследването е да се проучи модела на взаимовръзка между
личностни характеристики, транспортиране в текст, емпатия и алтруистично
действие.
Хипотези на изследването.
Към емпиричното изследване се подхожда със следните хипотези:
1.Допуска
се, че
лицата,
възприели художествен
текст,
характеризиращи се с високи нива на транспортиране ще се характеризират и
с по-високи нива на емпатия.
2.Допуска се наличие на положителна корелационна зависимост между
екстерналността при изследваните лица и емпатията им.
3.Допуска се, че ще се открие взаимодействие на локуса на контрол с
транспортирането при взаимодействието им върху емпатията при
изследваните лица.
4.Допуска се че, въпросникът за транспортиране е валидна и надеждна
методика, която е способна да регистрира нивото на транспортиране при
четене.
Задачи на емпиричното изследване:
За постигане на така очертаната цел се решават следните основни
огранизационни задачи:
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1. Определяне на начина за подбор на лицата, които ще участват в
изследването;
2. Систематизиране на теоретико-методологическите основи връзката
между четенето, емпатията и алтруистичното действие;
Тази задача би могла да се диференцира в три подзадачи:
1. Анализ на прилаганите методики за изследване на транспортиране и
емпатията в България и извън страната;
2. Проучване на съществуващата литература по въпросите на локуса на
контрол, транспортиране при четене, емпатията и алтруизма;
3. Адаптация на въпросник за изследване на транспортиране при четене
и следните научно изследователски задачи:
1.
скали);

Проверка на надеждността на психологичните въпросници (и

2.
Проверка на валидността на методиката за изследване на
транспортиране;
3.
Проучване на взаимовръзката между локуса на контрол,
транспортиране в текст и емпатия;
4.
Изследване на взаимодействието на локуса на контрол с
транспортирането при взаимодействието им върху емпатията при
изследваните лица.
Използвани са следните методи:
Качествено структурирано интервю. Използвани са изследователски
въпроси, разработени за целите на настоящото изследване. Проучват
преживяването на емпатия при четене на художествено произведение.
Метод за оценка на локализацията на контрола (тест на Д.Ротър
валидизиран за български условия от А.Величков и М.Радославова)
Въпросник за Емпатия на Марк Дейвис (1980) валидизиран за
български условия от Пламен Калчев. Оценява емпатията като многомерна
личностна диспозиция, анализирана чрез четири параметъра: емпатийна
загриженост, приемане на чуждата переспектива, фантазиране, личен дистрес.
Въпросник за емоционално транспортиране на Мелани Грийн и Тимъти
Брок (2000). Апробиран в съответствие със спецификата на българските
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условия в настоящото изследване. Педназначен е да се изследва степента на
транспортиране (пренасяне) в текст.
Статистически методи за анализ и обработка.
Получените резултати се обработиха и анализираха чрез
статистическия пакет SPSS версия 19. На получените данни са приложени
следните анализи:
-

Описателна статистика, честотен анализ;

-

Т-тест;

-

Дисперсионен анализ;

-

Корелационен анализ (по Пиърсън);

-

Факторен анализ.

Поради характеристиките на разпределенията с данни се използваха
параметрични тестове.
В Глава първа се прави теоретичен обзор на изследвания върху
емпатия и алтруизъм. Този обзор включва, това какво представлява
емпатията, как влияе на човешките взаимоотношения. Кой притежава
емпатия? Каква е разликата между емпатия и симпатия. Акцентира се върху
триадата: когнитивна емпатия, емоционална емпатия и емпатична
загриженост. Връзката на емпатията с морала и влиянието и върху
диспозициите, половата принадлежност, мотивацията и други личностови
особености.
Параграф първи представя основните концепции за същността на
емпатията. В тази връзка се проследява произхода на термина емпатия.
Характеризира се изходната точка на емпатията като вид естетическо
преживяване и неговите психически предпоставки. Определено внимание се
обръща на разликата между двете явления: личен дистрес и емоционална
зараза.
Във втори параграф се акцентира върху теориите на Simon BaronCohen, който твърди, че жените са с по-високи нива на емпатия от мъжете,
откритията на Randy Lennon и Nancy Eisenberg, които твърдят, че не трябва да
се правят прибързани заключения относно връзката на пола с емпатията.
Социалните психолози Tiffany Graham и William Ickes решават, че половите
различия в емпатийните умения и нагласи изглеждат повече специфични,
отколкото общи в техния обхват. Повече мотивацията, а не способността
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отчита уменията на жените в съпреживяването на мислите и чувствата на
другите. Обърнато е внимание на състоянията при недостатъчна или
липсваща емпатия.
В трети параграф се разглежда афективната и когнитивна емпатия.
Може ли да се говори поотделно за афективна емпатия или когнитивна
емпатия? Емпатията е резултат на познанието и на афекта. Когато емпатията
е в най-експанзивната си точка, са включени както афективната, така и
когнитивната емпатия. Разграничаването на емоциите и когнициите, като
обособени и дихотомни характеристики на преживяване е оспорвано през
последните десетилетия. Мисленето и чувстването за Antonio Damasio са
част от една и съща цялост.
Четвърти параграф описва различните инструменти, които се
използват от психолозите за изследване на емапатията. Tania Singer и нейните
колеги публикуват проучване, документиращо емпатийни реакции,
подкрепено от данни от ЯМР (ядрено- магнитен резонанс). Това проучване
внася нов елемент в представянето на това защо човек възприема, че чувства
чужда болка, докато същевременно буквално не изпитва идентично усещане.
За първи път са били регистрирани мозъчни изображения в подкрепа на
дългогодишното интроспективно обяснение на емпатията.
В пети параграф се проследява връзката между емпатия и алтруизъм.
Разглежда се интердисциплинарната работа на психолога Martin Hoffman,
която свързва социалната и възрастова психология с философските дебати за
моралното развитие. Той подчертава емоционалните, когнитивни и
мотивационни компоненти на емпатията, като част от просоциалното
поведение. Друг представител е социалният психолог Daniel Batson, който е
бил в центъра на дебатите за моралното значение на емпатията от началото на
80-те години на 20 век. Той заема твърда позиция с неговата хипотеза за
“емпатичен алтруизъм“. В рамките на моралните философски и
психологически дискусии за емпатията, дебатът за мотивацията за алтруизъм
все още продължава, тъй като се пресича в горещо оспорваната област –
релацията на емоциите с когницията.
Втора глава е посветена на феномена четене. Разглеждат се различни
подходи в множество дисциплини и полета, които имат изследователско
отношение към четенето. Такива като феноменология на четенето,
литературознание, когнитивна наука, лингвистика, психоанализа и др.. Това,
което обединява разлиичните научни полета е общата характеристика и
цялост на читателския акт. Всяка една от тези дисциплини има своите
изследователски процедури, което прави от една страна трудно да се формира
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единна концепция и да се постави граница за изследването му, но от друга
пък дава възможност да има осъществяване на междудисциплинарни връзки.
Параграф първи представя феноменология на четенето. Проследява се
в исторически план феномена четене и различните му модуси.
Вокализиращото четене през средновековието, което е било един цялостен
телесен ангажимент с текста или безмълвното четене, в което читателят
може да установи безприпятствани взаимоотношения с книгата и думите.
Параграф втори прави опит да дефинира понятието художествена
литература. Оказва се, че не може да се гледа на литературата като на
„обективна“ описателна категория, не може и да се каже, че литературата е
онова, което хората по своя приумица избират да нарекат литература.
Оценките, които правят литературата валидна, варират според исторически
контекст и че тези оценъчни съждения сами по себе си са тясно свързани и
със социалните идеологии.
Трети параграф описва връзката на естетиката и художественото
възприемане на текста. Художествено-творческата дейност на писателя цели
постигането на едно специфично въздействие на автора върху читателя.
Литературната творба представлява сложна система, в която си
взаимодействат три основни звена: творец (писател) – творба (художествено
произведение) – читател (реципиент). Съдържанието на художествената
творба, обусловено от личния жизнен опит на автора, при възприемането
винаги се пречупва през личния жизнен опит на всеки реципиент; той
привнася и нещо свое към художествения образ, по своему го вижда и
съпреживява. Поради това, независимо че всички реципиенти възприемат
един и същ художествен образ (този, който е създаден от автора), вторичният
негов образ, интериоризиран във всеки реципиент, има толкова варианти,
колкото са неговите възприематели.
Четвърти параграф прави обзор на психологическите изследвания на
четенето. От проучванията на James Cattell тръгват две трайни линии на
психологически изследвания. При първата четенето е разгледано като
специфичен вид възприятие. При втората – като форма на мислене, на
разбиране и когнитивна дейност. Изследването на четенето като акт на
мислене започва от Edward Thorndike и неговите тестове. За пореден път още
в ранните изследвания се установява, че четенето не е пасивен процес, а е
свързано с висока активност: то е мислене.
Пети параграф представя когнитивните изследвания на четенето.
Четенето е процес на декодиране на писмени знаци за възприемането на
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писмен текст като смисъл и значение. От гледна точка на когнитивната наука
четенето е когнитивен процес на декодиране на символи с интенцията за
извличане на значение/я (възприемане на написаното) и/или конструиране на
смисъл.
Шести параграф разглежда психолингвистичния сложен и
многопластов процес на възприемане и разбиране на текста. Процесът на
възприемане и разбиране на текста представлява йерархическа система.
Йерархичността на осмисляне на текста се разкрива в постепенен преход от
тълкуването на смисъла на отделните думи към разбиране смисъла на цели
изречения и след това към разбиране на общата идея на текста.
Седми параграф е свързан с психоаналитичният подход на
литературната комуникация. Norman N. Holland е нейният най-значим
представител. Според Холанд читателското общуване с текста минава през
четири различни фази. Първата от тях е очакването (expectation), което
„разполага литературната творба във времевата последователност на
желанията на личността“. Втората фаза е защитата (defence), при която
читателят подбира какво от текста да интернализира. Следва фантазията
(fantasy), която представлява проектиране на сбъдването на желанията върху
външния свят. След нея идва трансформацията (transformation) или преводът
на фантазиите в теми, които „придават на творбата смисъл извън времето“.
Иначе казано, четенето за Холанд се оказва процес на психичен пренос,
непредотвратим и вездесъщ, а текстът – аналитик е екран и обект на този
процес.
В Трета глава се следва подхода на Wayne Booth американски
литературен критик , който провежда интервю с читатели относно техните
преживявания и реакции при четене на художествена литература.
Проведеното при настоящето изследване интервю и получените резултати
дават възможност да се изяснят въпроси свързани с читателската емпатия и
алтруистичното действие, както и да се изградят няколко хипотези за
връзката между тях. Обърнато е специално внимание на афективните реакции
по отношение на художествените герои.
Първи параграф прави преглед на читатели повлияни от художествено
произведение, да направят нещо специфично в реалния свят, нещо което не
биха направили ако не бяха прочели произведението.
Във втори параграф е изложено изследване на преживявания на
емпатия при четене на художествено произведение. Използвано е
качественото структурирано интервю с цел да се набере информация, събрана
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под диалогична форма, чрез която да се достигне до дефиниране на хипотези.
Проведена е кратка инструкция на интервюирания. Използвани са въпросите:
„Кое е най-силното преживяване на емпатия, което сте имали при четенето на
художествено произведение?“ и "Назовете художествено произведение, което
промени характера ви или ви накара да искате да промените поведението си".
Формираха се седем хипотези:
1. Емпатията към художествени герои може да изисква само
минимални елементи на идентичност, ситуация и чувство, а не
непременно реалистично характеризиране.
2. Идентификацията с героя често подканва към емпатия, дори когато
героя и читателя се различават един от друг във всички видове
практически и видими начини.
3. Емпатийни реакции към художествени герои и ситуации се случват
по-лесно за състояния на негативни усещания, независимо дали
съществува или не съвпадение в детайлите на преживяването.
4. Емпатията към герои не винаги настъпва в резултат на четене
емоционално наситено художествено произведение.
5. Капацитетът на конкретен роман да се позове на читателската
емпатия може да се промени с течение на времето (и някои текстове
може само да активират емпатията на тяхната първа, пряка
аудитория, но не и на бъдещата).
6. Емпатия към художествен герой, не е необходимо да съответства на
това, което автора явно създава или към което подканва.
7. Читателската емпатия може да няма нищо общо с качеството на
художествената творба, както тя е оценена от професионалистите.
В трети параграф се обръща внимание на усещанията, онзи определен
клас чувства, които читателят изпитва към героите от художественото
произведение. Проучват се редица случаи, които в по-голямата си част
афективните реакции на читателите са склонни да се сближат, да се
хармонизират или да резонират по подходящ начин с това, което
литературата представя като емоционални състояния на героите. Откроиха се
пет афективни реакции по отношение на художествените герои.
1.
2.
3.
4.
5.

Идентификация.
Съвпадащи или причинно-следствени емоционални състояния.
Паралелно сближаване на емоционалните състояния или емпатия.
Симпатия.
Подкрепящи емоционални състояния едновременно на симпатия и
антипатия или на солидарност.
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Четвърти параграф се описва действието на литературата. Целта на
литературата е да доставя наслада и да поучава. Психолозите Raymond A. Mar
и Keith Oatley изказват предположението, че функцията на художествената
литература е да се придобие социално познание. Според Paul Bloom
въображаемото от художественото произведение има притегателна сила и
нереалните събития могат да са по-трогателни от реалните. Той предлага три
причини за това.
1.
Измислените герои най-често, са по-духовити и находчиви от
приятелите и близките, а приключенията им са много по-интересни.
2.
В живота има дълги периоди, през които не се случва нищо.
Художествената литература е животът без скучни моменти.
3.
Механизмите на въображението предлагат стимулация, която е
невъзможна в реалния свят. Един роман може да обхваща нечий живот от
раждането до смъртта и да покаже как би реагирал човек при обстоятелства,
които иначе не бихте могли да наблюдавате. В действителност никога не
може да се знае със сигурност какво мисли някой. В един разказ писателят
може да каже това.
В пети параграф се описват емпирични проучвания за ефектите от
четенето. За да се представят емпиричните подходи към литературното
четене, тук се обръща внимание на работата на няколко от неговите поизвестни изследователи. Те включват David S. Miall и Don Kuiken от
Университета на Алберта (по литература и психология) и учения от
Университета в Утрехт Jemeljian Hakemulder, чиито изследвания за
въздействието от четенето третират както социалните възприятия, така и
морала. Миал, Куикън и Хакемулдер се занимават с широки изследователски
програми, всяка от които е насочена към ролята, която емпатията играе в
литературното четене.
Шести параграф описва
свързаните с емпатията разнообразни
повествователни техники от страна на авторите. Изтъкването на определени
качества в съществуващата литература позволява наблюдение на някои
стратегии, използвани от авторите, чрез които се предизвика емпатия в
читателите.
В Четвърта глава е представено експериментално изследване за
връзката между локус на контрол, транспортиране в текст и емпатия.
Разработен е теоретико-емпиричен модел за изследване на транспортиране
при четене на художествен текст и неговата връзка с комбинацията от
личностови особености - локус на контрол и емпатия. Разкриват се условията
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на взаимодействие между локуса на контрол и транспортирането в текст, при
взаимодействието им с емпатията, с което се изяснява, кога и при какви
условия ще се наблюдават различните нива на емпатия. Адаптира се (за
България) психологична методика за изследване на транспортирането при
четене. Въз основа на теорията за транспортиране в текст, се прогнозира, че
когато хората когато четат художествено произведение и са транспортирани
(пренесени) в историята, те могат да бъдат повлияни.
Първи параграф представлява дефиниране на модела. При проверка
на хипотезите в настоящото изследване за взаимодействие между локус на
контрол, емоционално транспортиране в текст и емпатия се изхожда от
съвременното схващане в психологията, че промените в една зависима
променлива (критериална променлива), не се изчерпват с влиянието на една
независима променлива (предиктор). Винаги е налице сложно
взаимодействие. Така се стига до модераторния модел, при който
модераторната променлива не е от значение за промяна на зависимата
променлива, но намесата ѝ във връзката между предиктора и зависимата
променлива променя посоката и силата на връзката. По своята същност
модераторът създава специфични условия за проява на предиктора.
Модераторният модел на взаимодействие е показан на фиг.1. Модераторният
ефект е изразен, ако по по път „с“ влиянието е значимо. Възможно е да
съществуват и основни влияния по път „а“ и „б“, но това няма отношение към
доказване на модела.

Фиг1. Модераторен модел
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За проверка на модераторния модел се използва най-често
дисперсионен анализ (2X2ANOVA). В ролята на модератор е
транспортирането в текста. В ролята на предиктор е локусът на контрол.
Зависимата променлива е емпатията.
Втори параграф представя постановка на емпиричното изследване, цел
и задачи на изследването, хипотези на изследването, дизайн и изследвани
лица, методологически инструментариум.
Реализирането целта на изследването изисква да се разбере дали има
взаимовръзка между локуса на контрол, транспортирането в текста и
емпатията на читателя. Използва се следната процедура: участниците са
разделени на случаен принцип на две групи: експериментална и контролна.
На експерименталната група е даден да се чете художествен текст, на
контролната публицистичен.
На експерименталната група е даден въпросник, който съдържа: първа
страница демографски данни пол, възраст специалност, Въпросник за оценка
на локализацията на контрола, разказ на Мартин Ралчевски „Емигрант“, след
прочитането на текста трябва да се попълнят още два теста. Първият „Тест за
транспортиране“ на Грийн и Брок (2000) и втори „Тест за емпатия“ на Дейвис
(1980). Разказът е емоционално въздействаща история, с тема особено близка
за българина. Животът на българския емигрант въплътен в един много
затрогващ разказ. Баща емигрант разказва в писмо на сина си, когото не е
виждал много години истината за това какво прави в чужбина, как трудно
изкарва хляба си и тъй като е бил далече от него дълги години, се опитва да
му даде житейски уроци и съвети.
На контролната група, е даден същия въпросник, но с публицистичен
текст, който е с подобен сюжет, проблеми на бежанците в България и
Югославия. Двата текста са с равен брой думи.
В изследването участват 201 лица. От тях художествен текст четат 101,
публицистика 100. От изследваните лица, 53 или 26.37% са мъже, а 148 или
73,63 са жени. Възраст на изследваните лица – от 18 до 48 години, (средна
възраст на изследваните лица – 28 години.
Характеристика на
извадката
пол
мъже
жени

Брой изследвани
лица

проценти

53
148

26,37%
73,63%
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вид текст
художествен текст
публицистика
възраст

101
100
От 18 до 48 години

50,25%
49,75%

Табл.1 Описание на изследваните лица в процентни съотношения по пол,
възраст и вид текст
Експерименталната и контролната група имат сходни характеристики и
социално – демографски признаци.
Методологически инструментариум
Метод за оценка на локализацията на контрола
Методът за оценка на локализацията на контрола се основава на
оригиналния тест на Д. Ротър, който съдържа 29 двойки алтернативни
съждения. За български условия е валидизиран от А. Величков и М.
Радославова. В българската версия тестът има 20 двойки алтернативни
съждения, като пет от двойките са формулирани, с цел да се скрият
истинското съдържание на измервания конструкт.
Предварителното изследване, направено от Величков и Радославова
(2005) е върху извадка от 106 души. На получените данни от тях е направен
честотен анализ на изборите във всяка двойка с оглед изключване на онези от
тях, които имат ниска дискриминантна способност. В резултат на тази
процедура окончателният вариант на теста е съставен от 15 двойки
твърдения. Към тях са добавени пет маскиращи двойки и така се оформи
окончателният вариант на теста. По-високите оценки по метода са
показателни за външна локализация на контрола, а по-ниските - за вътрешен
локус.
Надеждността на теста е проверена от Величков и Радославова (2005)
върху хетерогенна извадка от 801 човека. Коефициентът α на Кронбах за
консистентна надеждност е равен на 0.67. За проверка на устойчивостта на
теста (тест-ретест надеждност) е проведено двукратно тестиране в извадка от
18 студенти за интервал от 35 дни. Полученият коефициент на устойчивост е
0.86. Литературните данни посочват коефициенти на тест-ретест надеждност,
които варират между 0.48 и 0.83 (Joe, 1971 по Величков и Радославова, 2005).
По този начин получените от авторите резултати, според тях дават основание
да се приеме, че предлаганият метод измерва устойчива особеност на
личността.
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Суровия бал в настоящетото изследване беше получен от сумата от
съвпаденията със следния ключ. Всеки съответстващ избор получава по 1
точка: 2а, 36, 4б, 6б, 7а, 8а, 10б, 11б, 12а, 14а, 15а, 16б,18б,19а, 20а.
Тест за транспортиране на Мелани Грийн и Тимъти Брок (2000)
The Role of Transportation in the Persuasiveness of Public Narratives Melanie C. Green and Timothy C. Brock, Ohio State University in Journal of
Personality and Social Psychology 79(5):701-21 December 2000. Тестът е
адаптиран за български условия с настоящото изследване.
В изследването си за наративноото транспортиране, Грийн и Брок
провеждат четири експеримента, за да измерят в каква степен читателят се
транспортира (пренася) по време на четене. Грийн и колеги разработват
скала, която включва въпроси като: "Докато четях, бях изцяло потопен в
историята“ и "Бих могъл да си представя себе си в сцената на събитието“ и
т.н. Във всеки един от експериментите се дава на групите да четат текст
единият, от които е художествен текст, а другият публицистичен текст. Във
всеки един от експериментите се манипулира читателя с допълнителни
инструкции, като: 1. Участниците е трябвало да станат част от историята,
като актьори в сценарий. 2. Участниците трябва да внимават какво се случва в
историята. 3. Участниците е трябвало се фокусират върху граматиката и да
търсят непознати думи в текста. 4. Манипулация с текста: История базирана
на действителни събития и история, в която се набляга на моралните
ценности, като вярност и приятелство.
Резултатите са: По-силно транспортираните участници показват
убеждения, които са по-съгласувани с тези, които историята внушава, както и
даването на по-позитивни оценки на протагонистите в историята. Без
значение дали е публицистика или художествено произведение, текстът
успява да транспортира участниците и е еднакво силна в двете групи. Силно
транспортираните участници отговарят значително повече в посока,
съгласувана с историята (например насилието е често срещано или светът е
несправедлив). Транспортацията води до убаждения внушени от историята и
свързани едновременно със специфичните и основни айтеми, загатнати в
наратива.
В последният им експеримент се разглежда разликата между
транспортиране и ангажираност (involvement). Ангажираността също е
концептуализирана различно от транспортирането от изследователите А.Х.
Ийгъли и Чейкън 1993 (Eagly, A. H., & Chaiken, S. (1993)). Ангажираността се
използва, когато се има предвид съответно : последична или проблемна
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ангажираност, още наричана личностно обвързване (personal relevance), до
такава степен, че комуникацията да афектира възприемащия лично. Обратно,
транспортирането, може да създаде обвързване с герои и събития, които да
нямат влияние върху живота на читателя. Терминът ценностно-обвързана
ангажираност (value-relevant involvement) или наричан още его-ангажираност
се е използвал, за да се обозначи ситуации, където самостоятелно
дефинираните ценности стават очевидни в комуникацията. Въпреки, че е
възможно читателите да се транспортират в история, която набляга на важни
ценности. Експериментът е проверил възможността да се получи
транспортиране и да афектира убеждения, дори когато историята не е
съвместима с изградените като важни ценностите на читателя.
Резилтатът е: В контраст на ефектите от инструкциите върху
транспортирането, състоянието последична ангажираност – личностно
обвързване или ценностно-обвързаната ангажираност нямат различия при
различните групи. Транспортирането няма връзка с ангажираността със
задачата. По този начин транспортирането се различава от ангажираността
концептуално и емпирично. Полът няма отражение в транспортирането.
Тестът се състои от 11 основни айтема и 4 за образност специално
свързани с целевия разказ. Измерва се със 7-степенна Ликертова скала за
оценка от 1 (изключително много) до 7 (много малко). Специфичните айтеми
са свързани с целевия разказ. Основният въпрос е свързан с образността на
героите.“Докато четях историята имах ясна представа за бащата..., в
зависимост от това колко героя участват в историята.
Авторите предлагат да се използва общия бал, (сума на стойностите по
отделните скали – основна и специфична) за да се оцени общият ресурс за
транспортиране на читателя, тъй като при третиране поотделно за разбиране
на текста (айтеми 1,3,4 от табл.1), афективно влияние (айтеми 5,7,11) и
образност (айтеми 12-14), фокус на внимание (2,9) са показали приемлива
надеждност (Алфата на Кронбах >.65) въпреки това тези подскали не са дали
точни резултати. Затова резултатите, които докладват са използвани от
пълната скала.
Изследванията от от англоезичния тест на Грийн и Брок твърдят, че
транспортирането и съответните убеждения обикновено не са били засегнати
от етикетирането на история като публицистичен текст или като художествен
текст, което се потвърждава и с изследването в български условия.

20

Тест за Емаптия на Марк Дейвис (1980), оргиналното име на теста е
Interpersonal Reactivity Index (IRI). Автор на българската адаптация е Пламен
Калчев1.
Описание на теста:
IRI оценява емпатията като многомерна личностна диспозиция,
анализирана чрез четири параметъра:
емпатийна загриженост: ориентирано към другия чувство на
загриженост, съчувствие, сърдечност към онзи, оказал се в неблагоприятна
ситуация;
приемане на чуждата переспектива: тенденция спонтанно да се
приема чуждата гледна точка (човекът да се поставя на мястото на другия);
фантазиране: тенденцията човек да се вживява в мислите , чувствата и
действията на измислени персонажи (от книги, филми, пиеси);
личен дистрес: ориентирано към себе си чувство на тревожност,
безпокойство и дискомфорт като реакция на изпълнена с напрежение
ситуация (наблюдаван дистрес у другите).
Тестът е с 5-степенна Ликертова скала с 45 въпроса. Скала за
представяне на резултатите: стандартна Т-скала със средна 50 и стандартно
отклонение 10. Получената вътрешна консистентност (Алфата на Кронбах) в
настоящото изследване е α = 0,750.
В трети параграф са изложени получените от изследването резултати.
Локус на контрол
Описателна статистика (въпросник за локус на контрол)
Мерките на разсейване, средната стойност, медианата, модата могат да
дадат полезна информация по отношение на по-нататъшния анализ на
резултатите.
Табл.2 Описателни статистики на въпросника за локус на контрол (суров
бал)
локус на контрол (суров бал)
201
0
14
7
6
7,05

Брой
Минимална стойност
Максимална стойност
Медиана
Мода
Средна аритметична

1

Калчев П. [2005]. Скали за агресия в юношеска възраст. Част 2. (четвърта глава). С.: Изток-Запад, 135-186,
247-248.
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Стандартно отклонение

3,392
,087
-,848

Асиметрия
Ексцес

От таблицата по-горе се вижда, че разпределението с данни на суровия
бал на изследваните лица е приблизително съответства на гаусовото.

Фиг.2 Разпределение на изследваните лица според суровия бал по въпросника
за локус на контрол (хистограма)

От полученото разпределение по-горе се вижда, че разпределението с
данни на суровия бал на изследваните лица е близко до гаусовото.
По-долу следва разпределение на изследваните лица според локусът им
на контрол.
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Фиг.3 Разпределение на изследваните лица според локусът им на контрол ( в
проценти)
От фигурата по-горе се вижда, че повечето от изследваните лица се
характеризират с вътрешен локус на контрол (57,71%), докато останалите
42,29% се характеризират с външен локус на контрол.
Анализ на надеждността на въпросника за локус на контрол
Надеждността е устойчивост или съгласуваност на резултатите от метода,
получавани при повторната му употреба към същите изследвани лица в
различни времеви моменти, при използване на различен набор от
еквивалентни задачи или при промяна на други условия на изследването.
Анализът на вътрешната консистентност по въпросника за локус на
контрол показа (Алфа на Кронбах) α=0,747. Стойност на коефициента Алфа
на Крнбах (Cronbach's Alpha), която е над .7 се смята за приемлива (според А.
Наследов). Общоприетия критерий (според Г. Карастоянов и Я. Янакиев) за
Алфа на кронбах е α > 0,60.
Транспортиране
По-долу следват описателни статистики по теста за транспортиране.
Описателна статистика (въпросник за транспортиране)
Табл.3 Описателни статистики на въпросника за транспортиране (суров
бал)
Транспортиране (суров бал)
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Брой

201

Минимална стойност

16

Максимална стойност

82

Медиана

48

Мода

49

Средна аритметична

48,07

Стандартно отклонение

11,875

Асиметрия

,110

Ексцес

-,097

От таблицата по-горе се вижда, че разпределението с данни на суровия
бал по въпросника за транспортиране на изследваните лица е приблизително
съответства на гаусовото.

Фиг.4 Разпределение на изследваните лица според суровия бал по въпросника
за транспортиране (хистограма)

От полученото разпределение по-горе се вижда, че разпределението с
данни на суровия бал по въпросника за транспортиране при изследваните
лица е близко до гаусовото.
За настоящето изследване е важно да се подчертае, че медианата за
суровия бал по въпросника за транспортиране всъщност е равна на
петдесетия перцентил по суровия бал от въпросника за транспортиране при
лицата. По-долу следва разпределение на изследваните лица според
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транспортирането им в зависимост от това разделение на две групи (лица,
характеризиращи се с ниска транспортация - със суров бал от 16 до 48 и лица,
характеризиращи се с висока транспортация - със суров бал над 48).

Фиг.5 Разпределение на изследваните лица според нивата на
транспортиране (в проценти)
От фигурата по-горе се вижда, че повечето от изследваните лица се
характеризират с ниска транспортация (50,75%), докато останалите 49,25% се
характеризират с висока транспортация.

Анализ на надеждността на въпросника за транспортиране
Анализът на вътрешната консистентност по въпросника за транспортиране
показа (Алфа на Кронбах) α=0,783.
По-долу следват други психометрични характеристики на въпросника за
изследване на транспортацията.
Факторен анализ
Факторният анализ служи за проверка на конструкт валидността на
методиката, тоест това е статистическа процедура за определяне на
минималния брой конструкти или фактори, които са достатъчни за обяснение
на взаимовръзките между група променливи, корелиращи във висока степен
помежду си.
Две са основните задачи на факторният анализ:
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1). Формално математическа (статистическа – свързана с икономично
описание на получените данни);
2). Научно-съдържателна (интерпретационна, позволяваща да се потвърди
или да се отхвърли дадена хипотеза, отнасяща се до природата на
изучаваните процеси).
Факторният анализ може да бъде разгледан като съвкупност от
статистически процедури, насочени към отделяне на дадено множество
променливи на подмножество от променливи, тясно свързани помежду си
(корелиращи). Факторите представляват променливите, влизащи в едно
подмножество и корелиращи помежду си, но в значителна степен независими
от променливите от другите подмножества.
Първоначално се предполага, че факторите могат да бъдат един или два на
брой. Въпреки, че се избира един фактор, обаче се установи, че има айтеми,
които слабо корелират с фактора. Графиката по-долу цели да подпомогне
избора на правилния брой фактори:

Фиг.6 Графика на собствените значения

Полученият резултат в графиката по-горе наложи избор на двуфакторно
решение. Независимо дали се избира метод, предполагащ зависимостта на
двата фактора (провеждане на ротация по метода Direct Oblimin) или тяхната
независимост (Varimax), резултатът в случая е аналогичен. Ето защо тук е
представено решението, което изглежда най-подходящо, а именно включващо
два фактора с ротационен метод Varimax (Варимакс). Методът Варимакс
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предполага независимост на базисните фактори, целта му е минимизация на
сложността на факторите, както и опростяване на стълбовете на матрицата с
факторните тегла, за сметка на увеличаване на дисперсията на факторните
тегла по всеки фактор. Като резултат беше получена таблица с факторни
тегла, която следва.
На графиката по-долу се вижда, кои от айтемите корелират с първия
фактор, а кои с втория фактор.

Фактори
Първи

Втори

4. Докато четях, бях изцяло „потопен” в историята.

,762

,292

9. Умът ми блуждаеше, докато четях историята.*

,753

-,088

6. Исках да науча как приключва историята.

,639

,343

5. След като приключих с четенето на историята,
ми беше лесно да я забравя.*

,623

,200

2. Докато четях историята, си мислех за това,
което се случваше в стаята около мен.*

,514

-,512

1. Докато четях историята, можех лесно да си
представя събитията случващи се в нея.

,474

,431

11. Събитията в историята промениха живота ми.

,133

,627

10. Събитията в историята съответстват на
ежедневието ми.

-,162

,594

3. Бих могъл да си представя, себе си в сцената на
събитията описани в историята.

,241

,549

7. Историята ме афектира емоционално.

,453

,483

8. Осъзнах, че обмислям варианти, как би могла
историята да завърши различно.

,145

,433

14. Докато четях историята имах ясна представа за ...

,190

,429

13. Докато четях историята имах ясна представа за ...

,261

,420

12. Докато четях историята имах ясна представа за ....

,398

,418

Метод на извличане: Анализ на главните елементи
Метод на завъртане: Варимакс с нормализация на Кайзер
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a. Завъртането е получено от 3 интерации.
* Реверсирани айтеми
Табл.4 Факторни тегла (Завъртяна матрица на компонентите)
От таблицата по-горе се вижда, че се откриват два фактора. Първият
фактор, както е видно от табл. по-горе включва яйтеми: 4, 9, 6, 5, 2, 1.
Първият може да се определи като Концентрация (изчислената α=0,685).
Вторият фактор, който включва айтеми: 11, 10, 3, 7, 8, 14, 13, 12 - може да се
определи като Образност (изчислената α=0,733).
Първият фактор ”концентрация” засяга вниманието по време на четене.
К.Мечков дефинира: „основното и най-елементарно свойство на вниманието
е съсредоточеността, закрепването, концентрацията (лат. con - съ-, centrum средоточие, сопсеп- tratio — съсредоточване, от rp. - острие /на пергел/,
съсредоточване)”. Айтемите с най-високи факторни тегла по този фактор
отразяват съсредоточването, фокуса на внимание на читателя. Твърдения
като: “Докато четях, бях изцяло ”потопен” в историята.”(4) или „Умът ми
блуждаеше, докато четях историята“(9).
Вторият фактор “образност” може да се приеме като представяне на
текста в умствени модели. Този модел симулира света, който е описан.
Умственият модел може да се разглежда като някакъв вътрешен работен
модел на ситуацията, описана в текста така, както читателят го разбира. С
други думи, читателят създава някаква умствена представа, която съдържа в
себе си основните елементи на текста. Като айтеми 12, 13 и 14: „Докато четях
историята имах ясна престава за...“ или „Бих могъл да си преставя, себе си в
сцената на събитията описани в историята.(3).
Към фактора „образност“ попадат айтеми спадащи към емоционалното
участие в историята, като: „Историята ме афектира емоционално.“
Предполага се, че е емоцията е свързана с образността.
Проведеният факторен анализ представлява и демонстрация, че
инструментът (въпросникът за транспортиране) определя именно тази
характеристика, за която е предназначен, което е критерий за конструкт
валидността на инструмента.
Получените резултати дават основание да се потвърди допускането (в
четвърта хипотеза), въпросникът за транспортиране е валидна и надеждна
методика, която е способна да регистрира нивото на транспортация при
четене.
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Емпатия
Описателна статистика (въпросник за емпатия)
По-долу са представени описателните статистики на суровия бал на
изследваните лица по въпросника за емпатия.
Табл.5 Описателни статистики на въпросника за емпатия (суров бал)

емпатия (общ бал)
Брой

201

Минимална стойност

76

Максимална стойност

152

Медиана

113

Мода

107

Средна аритметична

112,93

Стандартно отклонение

14,304

Асиметрия

,016

Ексцес

,157

От таблицата по-горе се вижда, че разпределенията с данни на общия
бал по скалите на въпросника за емпатия на изследваните лица,
приблизително съответстват на гаусовото.

Фиг.7 Разпределение на изследваните лица според общия бал по въпросника
за емпатия (хистограма)
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От полученото разпределение по-горе се вижда, че разпределението с
данни на общия бал по въпросника за емпатия при изследваните лица е
близко до гаусовото.
Анализ на надеждността (въпросник за емпатия)
Анализът на вътрешната консистентност по скалите от въпросника за
емпатия показа недопустими нива на вътрешна съгласуваност при три от
скалите, а именно скалите характеризиращи се със стойност α<0,5. Нивото на
вътрешната консистентност по скала Емпатична загриженост е слабо
пригодно. Скали: Фантазиране – α=0,403; Приемане на чужда переспектива –
α=0,422; Емпатична загриженост – α=0,514; Личен дистрес – α=0,334. Поради
получените резултати относно вътрешната консистентност по скалите от
въпросника за емпатия при изследваните лица, тези скали няма да бъдат
използвани в по-нататъшните анализи.
По отношение на вътрешната консистентност на общия бал по въпросника за
емпатия α=0,750, което както беше споменато по-горе е приемлива стойност.
Взаимозависимост между изследваните явления (корелационен
анализ)
Коефициентът на корелация представлява двумерна описателна
статистика, количествена мярка за взаимовръзка (съвместна изменчивост) на
две променливи. Този коефициент отразява взаимозависимостта между два
признака, измерени в количествена скала. Корелационният анализ (по
Пиърсън) в случая цели да открие дали съществува или не статистически
значима корелация между изследваните явления – локуса на контрол,
транспортирането и емпатията.

Табл.6 Взаимозависимост между локуса на контрол, транспортирането и
емпатията при изследваните лица
Локус на контрол
Емпатия

Емпатия

r = ,294
p = 000

Транспортиране

r = -,229
p = ,001

Представените резултати по-горе сочат, че съществува статистически
значима (р<0,001) положителна слаба корелация (r=0,294) между локуса на
контрол и емпатията при изследваните лица. Полученият резултат означава,
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че колкото по-външен е локусът на контрол при изследваните лица, толкова е
и по-високо нивото на емпатия при същите. Полученият резултат не е
изненадващ, доколкото външният локус на контрола е тенденция на индивида
да се възприема като зависим от външни фактори, които не се поддават
наличен контрол. Логично е в този контекст да се предположи, че лицата с
външен локус на контрол ще се характеризират и с по-висока склонност към
емпатия.
Полученият резултат дава основание да се потвърди допускането (във
втора хипотеза), че съществува положителна корелационна зависимост
между екстерналността при изследваните лица и емпатията им.
Също така се открива статистически значима (р=0,001) отрицателна
слаба корелация (r= -0,229) между транспортирането и емпатията при
изследваните лица. Полученият резултат означава, че колкото по-високо е
нивото на транспортация при изследваните лица, толкова по-ниско е нивото
на емпатия при тях. Корелациите между нови и аналогични вече доказани
методи понякога се разглежда като доказателство за валидност на
инструмента. В този контекст полученият тук резултат може да се
интерпретира като аргумент в полза на валидността на инструмента –
въпросника за транспортиране. Открива се и статистически значима (р=0,031)
отрицателна слаба корелация (r= -0,152) между концентрацията (като
компонент на транспортирането) и емпатията при изследваните лица, както и
статистически значима (р=0,001) отрицателна слаба корелация (r= -0,232)
между образност (като компонент на транспортирането) и емпатията при
изследваните лица.
В контекста на получената отрицателна корелация между
транспортирането и емпатията при изследваните лица, може да се каже, че в
някои изследвания проведени преди конкретното изследване са налице
обратни резултати – потвърждаващи положителната корелация между двете
изследвани характеристики. Психическото пътуване предизвикано от
транспортирано четене, се разглежда като възможност на читателите да бъдат
повлияни, защото се предизвикват различни психични процеси, включително
и емоционално участие в историята, както и идентификация с героите. Не
случайно д-р Зак открива, че дори и най-обикновения разказ, ако той е силно
емоционален и следва класическата драматична дъга, очертана от немския
драматург Густаф Фрайтаг (експозиция – завръзка – кулминация – развръзка
– епилог), може да предизвика мощен емпатичен отговор, свързан с
конкретни неврохимикали, кортизол и окситоцин. Драматичната дъга на един
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разказ води до промяна на поведението, съответно до емпатийна загриженост
или дистрес.
Полученият резултат в настоящето изследване може да се обясни както с
културални различия при изследваните лица (които са българи в настоящето
изследване), така и с характеристиките на самия текст, които изследваните
лица са възприемали по време на експеримента.
Влияния на локуса на контрол и на транспортацията върху емпатията
Представени са резултати от многофакторен дисперсионен анализ за
изследване на комбинирано влияние на локуса на контрол и на
транспортацията върху емпатията, ако има такова.
Табл.7
Комбинирани влияния
транспортацията върху емпатията.
Локус на
контрол

Транспортиране N

Емпатия Вътрешен Ниско
локус на
транспортиране
контрол
Високо
транспортиране
Външен
локус на
контрол

на

локуса
M

на
SD

контрол
F

и

на

p

58 113,62 11,838 7,409 0,000

58 106,31 15,117

Ниско
транспортиране

45 118,38 13,997

Високо
транспортиране

40 115,40 13,528

От таблицата по-горе се вижда, че съществуват статистически значими
различия (p<0,001; F|3; 197|=7,409) в емпатията между групите според локуса на
контрол и транспортацията при изследваните лица. Тоест, получените
резултати сочат, че съшествува комбинирано влияние на локуса на контрол и
транспортацията върху емпатията (виж фиг. по-долу).

При изследваните лица с висока транспортация и вътрешен локус на
контрол се наблюдават най-ниски нива на емпатия (M=106,31; SD=15,117) по
сравнение с всички останали групи - лицата с ниска транспортация и
вътрешен локус на контрол (M=113,62; SD=11,838), както и лицата с външен
локус на контрол и висока транспортация (M=115,40; SD=13,528) и последно
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лицата с външен локус на контрол и ниска транспортация (M=118,38;
SD=13,528).
Полученият резултат дава основание да се потвърди допускането (в
трета хипотеза), че ще се открие взаимодействие на локуса на контрол с
транспортирането при взаимодействието им върху емпатията при
изследваните лица.

Фиг.8 Графика на средните стойности на емпатията в подгрупите на
различните комбинации от локус на контрол и транспортация

Полученият резултат показва, че външния локус на контрол и ниската
транспортация при четене на текст могат да бъдат свързани с по-високи нива
на емпатия. За да се анализира по-задълбочено резултатът е необходимо да се
търсят отговори в психологията на четенето. В този дял на психологичната
наука се обръща също голямо внимание на мотивацията при четенето. В
ролята на мотиви при четене се изявяват читателските интереси, потребности
и нагласи. А върху тези психологични мотиви се основава възприятието на
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текста. Читателската дейност е полимотивирана, обикновено читателя има
няколко мотива: делови, самообразователни, за отдих и т.н. Мотивите при
четенето отразяват социалния опит на читателя, индивидуалните му и
психилогически характеристики. А тази мотивация до голяма степен
определя картината на четенето и последствията от четенето.
Вероятно, именно в мотивацията, в индивидуално психологическите и
културно обусловените особености се и крие обяснението на полученият
резултат. Трябва да се отчита и фактът, че изследваните лица не са избрали
доброволно текста, който да възприемат. Но все пак очевидно е, че локусът на
контрол както и транспортацията при четене са свързани с емпатията, но за да
се отговори на въпроса какъв е механизма на тази връзка, очевидно е
необходимо да се продължат изследванията в тази посока, и то не само на
национално ниво. Ако изследваните лица само бяха избрали текста който да
прочетат, или имаше възможност и време изследването да се проведе
повторно, то тогава, вероятно резултатите щяха да бъдат по-различни и поблизки до теоретично очакваните.

Изводи
1. Предложената методика за изследването на транспортирането е валидна
и надеждна методика и може да бъде използвана в България за
изследването на нивото на транспортиране при четене.
2. Получените резултати показаха, че локусът на контрол е свързан с
емпатията при изследваните лица.
3. Получените резултати показаха, че транспортирането е свързано с
емпатията при изследваните лица.
4. Бяха открити значими различия в емпатията според нивото на
транспортиране при изследваните лица, възприели художествен текст.
Както и бяха открити значими различия в транспортацията според
локуса на контрол при изследваните лица възприели художествен текст.
5. Беше установено значимо влияние от страна на локуса на контрол
върху емпатията при изследваните лица.
6. Беше установено значимо влияние от страна на нивото на
транспортацията върху емпатията при изследваните лица.
7. Беше установено значимо влияние от страна на локуса на контрол и на
транспортирането при комбинираното им взаимодействие върху
емпатията при изследваните лица.
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Ограничения на изследването

Времево ограничение - за времето през което се провежда
изследването (от 2015г до 2017г.) е технически невъзможно проучването да
бъде разгърнато в по-голям обхват от време. От една страна времето не е
достатъчно за увеличаване на броя на извадката, а от друга страна времето не
е достатъчно за увеличаване броя на методиките, които биха могли да бъдат
използвани за по-разширено изучаване на проблема.
Тоест увеличаването на обема на извадката би могло да допълни
направеното изследване. Както и увеличаването на броя на методиките в едно
подобно проучване би могло да доведе до съществени допълнения на
методиката за изследване на транспортирането и влиянието му в различни
жанрове художествена литература.
Лицата бяха избирани на доброволен принцип единствено според
критериите: да е от България и лицето да е навършило 18 години. В извадката
попаднаха лица от различни градове в България, и на различна възраст и пол.
Всеки един пожелал да участва в изследването е участвал. Броят на
изследваните лица беше максималният за наличните времеви ресурси.
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III. НАУЧНИ И НАУЧНО-ПРИЛОЖНИ ПРИНОСИ

Като приноси в настоящия труд могат да бъдат посочени:
1. Разработен е теоретико-емпиричен модел за изследване на
транспортиране при четене на художествен текст и неговата връзка с
комбинацията от личностови особености (локус на контрол и емпатия) на
читателите.
2. Разкриха се условията на взаимодействие между локуса на контрол и
транспортирането в текст, при взаимодействието им с емпатията, с което
се изяснява, кога и при какви условия ще се наблюдават различните нива
на емпатия.
3. Адаптира се (за България) психологична методика за изследване на
транспортирането при четене.
4. Очертани са значими различия по отношение на транспортирането и
по отношение на емпатията при лицата, възприели художествен текст.
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Заключение

Независимо от резултатите и твърденията, които се получават за
връзката на четенето с емпатията и алтруизма, както и в емпиричното
експериментално изследване, необходимо е да се продължават изследванията
за влиянието на художествената литература върху читателя. Установи се, че
читателите все пак преживяват емпатия с художествените герои във
въображаемите светове. Не е необходимо обаче, емпатия породена от четене
на художествено произведение да прави промени нито на добродетелите,
нито на поведението на индивида, за да бъде призната като ключов елемент
на емоционална реакция към художествен текст.
Художествените произведения имат емоционално и осезателно
въздействие върху читателите и върху реалния свят, в който живеем.
Четенето им води до емпатийна способност, с която точно да
идентифицираме емоциите, мислите и намеренията в себе си и другите
(Empathic Accuracy). Също до приемане гледната точка на друг (Perspective
Taking) умението, което ни помага въображаемо да се поставим на мястото на
другите, да виждаме ситуации през техните очи и правилно да усещаме това,
което може би чувстват и мислят, така че да можем да разбираме това, което
биха могли да искат или, от което да имат нужда. В същото време идеята за
емпатия, не може да обясни всички форми на алтруизъм, особено породената
от четене на художествено произведение. Ако поведението би се ръководило
само от емпатия, то поведението се оказва резултат на моментна емоция,
която е нетрайна във времето.
Потвърди се също, че емпатичната реакция към художествено
произведение не предизвиква един и същи ефект във всички читатели, както
не всички те стимулират чувства, които самите автори очакват. Няма едно
афективно отношение, което да описва една и единствена връзка между
читателя и героите. Има множество отношения и емоционални реакции.
Емпатията към герои не винаги настъпва в резултат на четене
емоционално наситено художествено произведение. Това, което причинява
тази промяна в реакцията към определен текст може да бъдат
индивидуалните нагласи на читателите, аспектите на тяхната идентичност,
тяхната възраст и преживявания, техните знания, тяхната плавност в
различните жанрове, или дори качество на вниманието, което те обръщат на
четенето. Негативни фактори като предразсъдъци, пристрастие, нетърпение
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към конкретен литературен стил, или освободено или потиснато чувство
може също да отчетат четене без реакция.
От изводите, до които доведоха съществуващото изследване за
последиците от четенето, се потвърждава хипотезата, че алтруизъм,
произтичащ от четенето на художествено произведение е неубедително и
преувеличено твърдение.
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